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چکیده
تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاهمدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضههای اولیه در بورس
اوراق بهادار تهران و شناسايی عوامل موثر بر آن در سالهای  6331 -6351پرداخته است .بدين منظور
شرکتهای نمونه با استفاده از روش نمونهگیری سرشماری از میان شرکتهای واگذارشده دولتی
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متوسط بازده کوتاهمدت شرکتهای واگذار شده دولتی در اين دوره ( %1 .63تعديل شده با بازده بازار)
و برای شرکتهای خصوصی فقط  5درصد بوده است .همچنین بازده بلندمدت عرضههای اولیه شرکت-
های دولتی و غیر دولتی در مقايسه با شاخص بازار ،به ترتیب  %-4/35و  %-6/15بود .درشرکتهای
واگذارشده دولتی ،اندازه شرکت و در شرکتهای خصوصی ،اندازه و عمرشرکت ،نسبت P/Eو ارزش
ريالی معامله مهمترين متغیرهای تاثیرگذار بر بازده کوتاهمدت بودند .بهعالوه ،اندازه شرکت ،ارزش
ريالی معامله و نسبت P/Eمهمترين متغیرهای اثرگذار بر بازده بلندمدت در شرکتهای دولتی و نسبت
 P/Eدر بازده شرکتهای غیر دولتی شناسايی شدهاند .يافتههای تحقیق همچنین پیشبینی نظريههای
مبتنی برعدم تقارن اطالعات را در بازار سرمايه ايران مورد تايید قرار میدهد.
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مقدمه
امروزه شی یرکتهايی که به وسییییله دولتها کنترل میشیییوند و مالکیت دولتی دارند ،اغلب
بهعنوان موضییوعی سیییاسییی در نظر گرفته میشییوند و بنابراين برای سییرمايهگذاران به عنوان
رويدادی مطلوب برای سرمايهگذاری در نظر گرفته نمی شوند (ماريستی و سابرامانیام.)8161 ،
بیاس و پروتی ( )8118اسیتدالل کردند که دولتها ممکن اسیت تعمدا سیهام عرضیههای اولیه
خود را از طريق برنامههای خصوصیسازی کمتر از ارزش ذاتی قیمتگذاری کنند تا محبوبیت
بیشتری را کسب نمايند .در يک بررسی دقیقتر ،دونتر و ماالتستا ( )8111به اين نتیجه رسیدند
که قیمتگذاری کمتر از واقع 8در خصییوصیییسییازی دولتی ،بیشتر مشییهود اسییت .در ادبیات
مالی ،شییکلگیری بازدههای سییهام عرضییههای اولیه به قیمتگذاری کمتر از واقع اين سییهام
نسیییبت داده میشیییود .پديده قیمت گذاری کمتر از واقع سیییهام عرضیییه های اولیه پديدهای
جهانشییمول بوده و در بورس اوراق بهادار اکثر کشییورها مسییتند شییده اسییت (الگران و ريتر،
 .)6334برخالف ماه یت ج هان شیییمول پديده قیمت گذاری کمتر از واقع و بهتبع آن بازده
کوتاهمدت مثبت ،پديده عملکرد منفی بلندمدت سهام عرضههای اولیه درهمه بازارهای سرمايه
تايید نشده و شواهد ضد و نقیضی گزارش شده است (آگاتی و همکاران.)8168 ،
از آن جايی که درتحقیقهای انجام گرفته بازدههای عرضییههای اولیه سییهام کلیه شییرکتها
اعم از شرکتهای بخش خصوصی و شرکتهای مشمول واگذاری درجريان خصوصیسازی
به صورت کلی و يکجا مورد مطالعه قرارگرفته است ،لذا اين پرسش که آيا رابطه معنیداری
بین بازدهی کوتاهمدت و بلندمدت سهام عر ضههای اولیه در شرکتهای واگذار شده م شمول
اصیل  44و شیرکتهای بخش خصیوصیی وجود دارد و دراين صیورت چه عواملی بر بازدهی
کوتاهمدت و بلندمدت شییرکتهای فوق اثرگذار اسییت ،يکی از موضییوعات پژوهشییی حائز
اهمیت در اين زمینه است .لذا محقق در اين راستا درصدد پاسخگويی به آن است.
مبانی نظری پژوهش
محققان داليل متعددی را برای بازدههای سهام عر ضههای اولیه ارائه کردهاند .اين داليل در
قالب نظريههای مبتنی بر عدم تقارن اطالعات ،نظريههای مبتنی بر مالحظات کنترل و سیییاختار
مالکیت ،نظريههای مبتنی بر علل نهادی و نظريههای رفتاری ،شییکل گرفتهاند .در اين تحقیق با
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در نظرگرفتن محیط اقتصادی و شرايط خاص حاکم بر بازار سرمايه در ايران ،تنها به ت شريح و
آزمون بازتاب های تجربی نظريه های مبتنی بر عدم تقارن اطالعات پرداخته شیییده اسیییت که
عمومیت بیشتری دارند .شناخته شدهترين فر ضیههايی که بر محور نظريه عدم تقارن اطالعات
شکل گرفتهاند ،به شرح ذيل است:
فرضیه نفرین

برنده3

در اين فرضیه ،بازدههای غیرعادی سهام عرضههای اولیه پاداشی جهت جذب سرمايهگذاران
غیرحرفهای به مشارکت مستمر در بازار عرضههای اولیه محسوب میشود (سو و فلیشر.)6333 ،
زيرا سرمايهگذاران حرفهای و آگاه در مقاي سه با سرمايهگذاران غیرحرفهای ،اطالعات بیشتر
و بهتری درباره ارزش ذاتی سهم عر ضه شده در اختیار دارند .بر همین ا ساس سرمايهگذاران
آگاه میتوانند عر ضههای اولیه خوب را از عر ضههای اولیه بد ت شخیص دهند .همین مو ضوع
سبب نفرين سرمايهگذاران آگاه به و سیله سرمايهگذاران غیرحرفهای (نفرين برنده) میگردد
(چان و همکاران.)8114 ،
فرضیه

عالمتدهی4

برطبق اين فر ضیه قیمت اولیه سهام ،ن شانهای از کیفیت سهام جديد ا ست .عر ضه زير قیمت
سیییهام جديد ،اطالعات مهمی درباره کیفیت شیییرکت به سیییرمايهگذاران میدهد .بر طبق اين
فرضیه ،مالکان شرکت ارزش واقعی شرکت را میدانند ،اما سرمايهگذاران بالقوه از اين ارزش
بیاطالع هسییتند .بنابراين مالکان شییرکت برای دسییتيابی به قیمت بهتر در عرضییههای بعدی
سهام اقدام به عالمتدهی ارزش واقعی شرکت از طريق عرضه زير قیمت سهام جديد میکنند
(دروبتز و همکاران.)8111 ،
فرضیه ابهام

آتی5

اين فر ضیه عامل ا صلی قیمتگذاری کمتر از واقع سهام عر ضههای اولیه را به ابهام آتی در
خصوص ارزش ذاتی سهام عرضه شده نسبت میدهد .طبق اين فرضیه ،هرقدر ابهام آتی درباره
ارزش ذاتی سییهم عرضییه شییده بیشتر باشیید ،مزيت اطالعاتی سییرمايهگذاران آگاه نسییبت به
سرمايهگذاران غیرحرفهای افزايش میيابد .بنابراين با فرض ثابت بودن سايرعوامل ،عرضههايی
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که بیش تر در معرض عدم ت قارن اطال عات قرار دار ند ،به میزان بیشیییتری ،کمتر از واقع
قیمتگذاری میشوند (ريتروولچ.)8118 ،
نظر به اين که امکان اندازهگیری مسیییتقیم ابهام آتی وجود ندارد ،برای آزمون تجربی اين
فر ضیه ناگزير از متغیرهايی بهعنوان جايگزين ابهام آتی ا ستفاده می شود که متداولترين آنها
به شرح ذيل است (دروبتزوهمکاران.)8111 ،
اندازه شرکت
اندازه شیییرکت عاملی اسیییت که بر بازده شیییرکت تاثیر میگذارد .اندازه شیییرکت میتواند
جايگزين ريسکی شود که نمیتوان به وسیله بتا توجیه کرد .هر شرکتی کوچکتر باشد ،میزان
نقدينگی سهام آن کمتر ا ست .از اينرو بازده مورد انتظار سرمايهگذار بیشتر میگردد (ريتر،
 .)8118به اعتقاد ريتر( )8118و کیماز ( ،)8116شرکتهای کوچک به دلیل ابهامات بیشتری
که در مورد ارزش ذاتی و آينده آنها وجود دارد ،در مقايسییه با شییرکتهای بزرگ ريسییک
بیشتری دارند و بیشتر در معرض اهداف سوداگرانه سرمايهگذاران قرار میگیرند ،لذا سطح
قیمتگذاری کمتر از واقع مورد انتظار از سهام شرکتهای کوچک بیشتر است.
عمرشرکت
با توجه به اينکه بازار از شرکتهای با قدمت طوالنی در مقايسه با شرکتهای نوپا و جوان
اطالعات بیشتری در اختیار دارد ،انتظار میرود شیییرکت های با قدمت طوالنی از ابهام آتی
کمتری برخوردار باشند .بنابراين انتظار میرود هر قدر شرکت عرضهکننده سهم جوانتر باشد،
سییطح قیمتگذاری کمتر از واقع سییهم آن بیشتر باشیید .بهعبارتی بین بازده و عمر شییرکت
عر ضه کننده اولیه سهم ،رابطه معناداری پیشبینی می شود (را( .)8115 ،اين فر ضیه تو سط
محققانی چون (بتیوريتر6351 ،؛ سیییووفیلشیییر6333 ،؛ کیماز8111 ،؛ چان و همکاران8114 ،؛
کايرکوال( )8115 ،مورد تايید قرار گرفته است و توسط گونوپولوس ( )8113رد شده است.
حجم ریالی معامله
کم بودن حجم ريالی معامله میتواند بیانگر احتمال عدم قدرت نقدشوندگی سهم در آينده
و ابهام بیشتر در مورد چشم انداز آتی شرکت باشد (کیماز .)8111 ،بنابراين پیشبینی میشود
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بین بازده سییهام عرضییه های اولیه و عايدات حاصییل از عرضییه اولیه سییهام (حجم ريالی معامله)
رابطه معناداری وجود داشییته باشیید .اين فرضیییه توسییط محققانی همچون بتی و ريتر (،)6351
ايبوتسون و همکاران ( )6334و کیماز ( )8111مورد تايید شده است.
درصد عرضه اولیه سهم
به نظرلیلندوپايل ( )8118ارزش شرکت با درصد سهام تحت تملک سهامداران اولیه شرکت
رابطه مثبت دارد .کیسییی و شییورت ( )8111اعتقاد دارند حفظ درصیید عمده سییهام به وسیییله
سهامداران اولیه میتواند ابهام سرمايهگذاران را نسبت به ارزش ذاتی سهام عرضه شده کاهش
دهد .اگر چه اين موضیییوع ،می تواند قدرت نقدشیییوندگی سیییهم در بازار را نیز کاهش دهد.
بنابراين برای آزمون اثر در صد عر ضه اولیه سهم بر قیمتگذاری کمتر از واقع ،رابطه از پیش
تعیین شییدهای برای اين متغیر متصییور نیسییت (کیسییی و شییورت .)8111 ،نتايج تحقیق کیماز
( )8111اين فر ضیه را تايید کرد و لیوتی ( )8111رابطه مثبتی را بین در صد عر ضه اولیه سهم و
بازده پیش بینی نمود.
نسبت P/E

اين ن سبت بیان میکند شرکتهايی که ن سبت قیمت به سود هر سهم پايینی دارند ،به دلیل
بدبینی ز ياد سیییر ما يه گذاران موق تا کمتر از ارزش واقعیشییییان قی مت گذاری میشیییو ند و
شییرکتهايی که دارای نسییبت باال قیمت به سییود هر سییهم هسییتند ،به دلیل خوشبینی زياد
سییرمايهگذاران موقتا دارای ارزشییی بیشتر از ارزش واقعیشییان هسییتند .دارکان ( )8118نتیجه
گرفت نسبت  P/Eبر بازده سهام عرضههای اولیه تاثیرگذار است .همچنین لیوتی ( )8111نیز به
نتیجهای مشابه دست يافت.
مرور پیشیییینه عرضیییه های عمومی اولیه در سیییطح بین الملل حکايت دارد که پديده بازده
کوتاهمدت غیرعادی عر ضههای اولیه تنها به بازار سرمايه ک شور آمريکا منح صر نمی شود ،اين
پديده در بورس اوراق بهادار سییاير کشییورهای توسییعه يافته و در حال توسییعه نیز شییناسییايی و
مسییتند شییده اسییت .برخالف ماهیت جهانشییمول بودن بازده کوتاهمدت غیرعادی که توسییط
محققان گوناگونی ازجمله (وانگ8111 ،؛ کیمبرو8111 ،؛ ماري ستی و سابرامانیام8161 ،؛ يو و
همکاران8161 ،؛ آگاتی و همکاران8168 ،؛ علیخانی بوانی و دسیییتگیر6359 ،؛ يعقوبنژاد و
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تاجیکنیا )6353 ،به اثبات رسییییده اسیییت ،پديده عملکرد منفی بلندمدت سیییهام عرضیییههای
عمومی اولیه در همه بازارهای سرمايه تايید ن شده و شواهد ضد و نقی ضی گزارش شده ا ست.
در اين راسیییتا شیییرمان و بوچدادی ( )8166تفاوت معنیداری بین بازده های بلندمدت سیییهام
عر ضههای اولیه بین دوگروه شرکتهای ا سالمی و غیرا سالمی در بورس اوراق بهادار مالزی
شناسايی نمودند .نورهافیزاوکاماران ( )8166به اين نتیجه رسیدند که عملکرد سهام عرضههای
اولیه دربورس اوراق بهادار مالزی در بلندمدت به وقوع میپیوندد که اين نتیجه در تضیییاد با
ن تايج تحقیق ورو( و يو ( ،)8113بارسیییلی و هم کاران ( )8119اسییییت .نوراتی وهم کاران
( )8119عملکرد مث بت مع ناداری را در سییی هام عرضییییه های اول یه مالزی گزارش نمودها ند
درحالیکه کايرکوال( ( )8115عملکردکمتر از حد انتظار و منفی سهام عرضههای اولیه ژاپن
را در بلندمدت مشییاهده نمودند .در بورس اوراق بهادار تهران نیز نتايج متناقضییی حاصییل شییده
است .علیخانی بوانی و دستگیر ( )6359عملکرد ضعیف و منفی را برای سهام عرضههای اولیه
در بلندمدت را مشییاهده نمودند ،درحالیکه سییاير محققان ازجمله (عباسییی و باالورد6355 ،؛
مدرس و ع سگری )6355 ،به اين نتیجه ر سیدند عملکرد مثبت دربلندمدت واقع می شود .دلیل
اين نتايج متناقض در رابطه با عملکرد بلندمدت سیییهام عرضیییه های اولیه ،ازديدگاه محققان
مختلف ازجمله (آگاتی و همکاران8168 ،؛ يو و همکاران8161 ،؛ کولی و سیییورت8114 ،؛
گامپرز و لرنر8113 ،؛ آکبو و هم کاران )8111 ،نتی جه روش های اقتصییییادسییینجی مت فاوت
پژوهشگران در اندازهگیری و تخمین مدلهای بازده غیرعادی بلندمدت است.
آگاتی و همکاران ( )8168در تحقیقی به بررسی قیمتگذاری کمتر از واقع سهام عرضههای
عمومی اولیه و شییناسییايی عوامل موثر بر آن پرداخت .نتايج تحقیق نشییان داد که قیمتگذاری
کمتر از واقع سهام عرضههای عمومی اولیه در بورس لندن درحدود  %81 -61است و دو متغیر
ريسیییک ناشیییی ازعدم اطمینان و شیییهرت ناشیییر پذيرهنويس رابطه مثبت معناداری بر بازده
کوتاه مدت دارد درحالی که متغیرقدرت مالی شیییرکت درمقطع عرضیییهاولیه با بازده رابطه
معکوس دارد .سووبانگاسا ( )8166به بررسی اثر شهرت متعهد پذيره نويسی بر بازدههای اولیه
و عملکرد بلندمدت سیییهام عرضیییه های عمومی اولیه پرداخت .نتايج تحقیق حاکی ازآن بود
شیییهرت متعهد پذيره نويسیییی بربازده های اولیه تعديل شیییده با بازده بازار اثر اندکی دارد
درحالیکه اين متغیر بر عملکرد بلندمدت سهام عرضههای عمومی اولیه به طور قابل مالحظهای
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اثر معنادار و مثبت دارد .نورهافیزا وکاماران ( )8166در تحقیقی به بررسیییی عملکرد بلندمدت
سیهام عرضیههای عمومی اولیه شیرکتهای مالزيايی با اسیتفاده از شیاخص بازار به عنوان يک
رويکرد مقايسییهای پرداختند .نتايج تحقیق نشییان داد زمانی که شییرکتها اندازه و نسییبتهای
بازار مشابهی دارند ،در دوره زمانی سه ساله تحت روش هم وزنی ،نه عملکرد باال و نه عملکرد
پايینی دارند .بااينوجود تفاوت معناداری بین دو روش بازدههای غیرعادی تجمعی و بازدههای
خريد و نگهداری تحت روش وزن های متفاوت وجود داشیییت .شیییرمان و بوچدادی ()8166
تفاوت عملکرد بلندمدت سهام عر ضههای عمومی اولیه در شرکتهای ا سالمی و غیرا سالمی
حاضییر در بورس اوراق بهادار جاکارتا را بررسییی کردند .نتايج تحقیق نشییان داد زمانی که از
بازده های تجمعی و بازده های خر يد و نگ هداری اسیییت فاده میشیییود ،ت فاوت آ ماری قا بل
مالح ظهای بین شیییرکت های اسیییالمی و غیراسیییالمی وجود دارد .يو و همکاران ( )8161در
تحقیقی به بررسی عملکرد قیمت سهام عرضههای عمومی اولیه در بازارهای ادغامی و پیشرفته
آ سیايی پرداختند .نتیجه حاکی بود که قیمتگذاری کمتر از واقع در سهام عر ضههای عمومی
اولیه وجود دارد که منتهی به بازدهی بیش تر از بازده بازار در کوتاه مدت میشیییود .همچنین
بازدهی بلندمدت سهام عرضههای عمومی اولیه به روش اقتصادسنجی مورد استفاده درپژوهش
بستگی دارد.
براساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،سوالهای پژوهش حاضر بهشرح زير در نظرگرفته شده
است:
 .6آيا بین بازدهی کوتاه مدت سییهام عرضییههای عمومی اولیه درشییرکتهای واگذارشییده
مشمول اصل 44و شرکتهای خصوصی رابطه معنیداری دارده
 .8آيا بین بازدهی بلندمدت سهام عرضههای عمومی اولیه درشرکتهای واگذارشده مشمول
اصل 44و شرکتهای خصوصی رابطه معنیداری دارده
روششناسی پژوهش
در اين پژوهش با توجه به ادبیات و پیشیییینه ،متغیرهای اندازه شیییرکت ،عمرشیییرکت ،حجم
ريالی معامله ،درصد عرضه سهام در روز عرضه و نسبت  P/Eبهعنوان متغیرهای مستقل و بازده
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سیییهام به عنوان متغیر وابسیییته تحقیق در نظرگرفته شیییده اسیییت .هم چنین از روش جديد
اقتصادسنجی دادههای تابلويی 1استفاده شده است.
جامعه آماری تحقیق کلیه شییرکتهايی هسییتند که در قلمرو زمانی  6331-6351برای اولین
بار مبادرت به عرضه اولیه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران نمودهاند .شايان ذکراست از
آنجايیکه اولین شرکت واگذار شده م شمول ا صل 44قانون ا سا سی در تاريخ 6351/66/61
سهام خود را در بورس عر ضه نموده ا ست ،لذا اين تاريخ به عنوان شروع بازه زمانی تحقیق به
مدت پنج سییال در نظرگرفته شییده اسییت .برای تعیین نمونه آماری مطالعه شییده به دلیل حجم
اند( شرکت های عرضه اولیه سهم از روش سرشماری استفاده شده است .دراين راستا تعداد
 65شرکت مشمول اصل 44و  61شرکت خصوصی انتخاب شدند.
متغیرهای تحقیق
اندازهگیری متوسط بازده غیرعادی کوتاهمدت
در کشیییورهايی که از بازار سیییرمايه توسیییعهيافته بهرهمند هسیییتند ،مقدار بازده اولیه سیییهام
عرضییههای عمومیاولیه به عنوان درصیید اختالف بین قیمت عرضییه سییهم و قیمت معامالتی
(بازار) سهم در پايان اولین روز عر ضه سهم در بورس اوراق بهادار تعريف می شود .از سوی
ديگر ،در بازارهای سرمايه کمتر تو سعهيافته که غالبا سیا ست" دامنه نو سان روزانه قیمت" بر
سییهام اعمال میشییود ،ممکن اسییت مدت زمانی به طول بینجامد تا قیمت بازار سییهم به نقطه
تعادلی عرضیییه و تقاضیییا (ارزش ذاتی) نزديک شیییود .برای رفع اين مشیییکل بازدهی تجمعی
عر ضههای اولیه تا  31روز پس از عر ضه برای هر شرکت محاسبه شده است (علیخانیبوانی و
دسییتگیر .)6359 ،به منظور اعتبار بخشیییدن به نتايج تحقیق و فراهم کردن امکان مقايسییهپذيری
يافتههای تحقیق با نتايج مطالعات مشییابه در سییاير کشییورها ،در اين تحقیق جهت اندازهگیری
متوسییط بازده کوتاهمدت از روششییناسییی اسییتاندارد از جمله روش تحقیق چان و همکاران
( ،)8114آگاروال و همکاران ( ،)6353و کولی و سورت ( )6399و به شرح رابطه ذيل استفاده
شده است:
()6

𝑃𝑖𝑡 − Pio
× 100
Pio

= R it
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که در رابطه فوق:
 :Ritبازده اولیه (کوتاهمدت) سهام عرضه اولیه شرکت در  tروز پس از عرضه ؛
 :Pitقیمت معامالتی سهم در  tروز پس از عرضه ؛
 :Pioقیمت عرضه سهم در روز معامله در تابلو بورس اوراق بهادار.
سییپس ،بازده کوتاهمدت پرتفوی بازار در  tروز پس از عرضییه به شییرح رابطه ذيل محاسییبه
شده است:
()8

Mt − Mo
× 100
Mo

= 𝑅mt

که در رابطه فوق:
 :Rmtبازده پرتفوی بازار در  tروز پس از عرضه؛
 :Mtشاخص کل بازار در  tروز پس از عرضه؛
 :Moشاخص کل بازار در روز معامله سهم در بورس اوراق بهادار.
سپس با ا ستفاده از متو سط بازده اولیه هر يک از سهام عر ضههای عمومی اولیه (رابطه  )6و
متوسیییط بازده کوتاهمدت پرتفوی بازار (رابطه  ،)8بازده کوتاهمدت تعديل شیییده يا به عبارتی
بازده غیرعادی اولیه هر يک از سهام در پايان ماه اول از طريق رابطه زير محاسبه شده است:
)3(0

𝑡𝑚𝑅 𝑀𝐴𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 −

که در رابطه فوق:
 :MAARitبازده کوتاه مدت تعديل شیییده (بازده غیر عادی اولیه) سیییهم در  tروز پس از
عرضه؛
 :Ritبازده کوتاهمدت (تعديل نشده) سهم در  tروز پس از عرضه؛
 :Rmtبازده پرتفوی (شاخص) بازار در  tروز پس از تاريخ عرضه سهم.
در گام آخر ،به منظور محاسبه میانگین نرخ بازده غیرعادی تجمعی از رابطه زير استفاده شده
است (علیخانی بوانی و دستگیر:)6359 ،
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𝑆

1
𝑇𝑅𝐴 ∑ =
𝑁

()4

CAR q−s

𝑞=𝑇

که در رابطه فوق:
 :CARq-sمیانگین نرخ بازده غیر عادی تجمعی (انباشته) سهام جديد طی روزهای qام تا sام
چنانچه نتیجه رابطه فوق مثبت باشد ،چنین استنباط خواهد شد که سهام عرضههای عمومی
اولیه در بورساوراق بهادار تهران کمتر از واقع قیمتگذاری شیییده و در مقطع زمانی يکماهه
بازدهی بیش از پرتفوی بازار ايجاد کرده اند (باقرزاده و همکاران.)6331 ،
اندازهگیری متوسط بازده غیرعادی بلندمدت
دراين پژوهش برای ا ندازه گیری بازده غیر عادی بل ند مدت از روش بازده های غیر عادی
تجمعی اسیییتفاده میشیییود .بهمنظور محاسیییبه بازده غیرعادی تجمعی ازمدل تعديلشیییده بازار
ا ستفاده شده ا ست .در اين مدل فرض شده ا ست که بازده بازار ( )rmنتیجه فرايند مورد انتظار
بازده سهام شرکتها در هر دوره زمانی ا ست ،بنابراين تفا ضل بازده واقعی شرکت  iدر دوره
زمانی  tبا بازده بازار در همان دوره ،نشیانگر بازده غیرعادی سیهام شیرکت  iدردوره )𝑎𝑟it( t
1

اسییت .بعد ازمحاسییبه بازده غیرعادی ماهانه ،از رابطه  N ∑ni=1 aritمتوسییط بازده غیرعادی n

سهم نمونه درماه  )𝐴𝑅T ( tبد ست میآيد .در پايان از رابطه  ∑s𝑇=𝑞 AR Tنرخ بازده غیرعادی
تجمعی طی ماههای  qام تا  sام محاسبه میشود.
نگاره ( :)1روشهای مورد استفاده برای اندازه گیری متغیرهای کنترل
متغیرها

چگونگی محاسبه

اندازه شرکت

لگاريتم (تعداد سهام منتشره ضرب در قیمت روز سهم)

عمرشرکت

لگاريتم (فاصله زمانی بین تاريخ تاسیس شرکت و تاريخ ورود به بورس برحسب
سال)

حجم ريالی معامله

لگاريتم (تعداد سهام معامله شده ضرب در قیمت روز سهم)

نسبت P/E

قیمت به سود هر سهم

درصد عرضه

تعداد سهام عرضه شده تقسیم بر کل سهام شرکت درمقطع عرضه اولیه بدست
میآيد.
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بهاينترتیب ،عوامل تعیینکننده مشیییتر( در ادبیات موضیییوع که شیییرح آن در بخش قبل
گذشت ،چارچوب مدل تحقیق را به صورت زير تصريح میکند:
()1

𝑡𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(𝐼𝑃𝑂𝑖 ) = 𝛼0 + 𝛾1 𝐿(𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑖,𝑡 + 𝛾2 (𝐴𝑔𝑒)𝑖,
𝑡+ 𝛾3 (𝑂𝑓. 𝑅𝑎𝑡𝑒)𝑖,
𝑡+ 𝛾4 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒)𝑖,
+ 𝛾5 𝑃/𝐸0 𝑖,𝑡 + 𝜀i,t

که در مدل فوق ) Return(IPOiبازده کوتاه مدت و بلندمدت تعديل شیییده با بازده بازار
در بازده زمانی يک ماه و دوازده ماه بعد از عرضییه و متغیرهای توضیییحی شییامل  Sizeاندازه
شرکت Age ،عمر شرکت Of. Rate ،در صدعر ضه Transaction valume ،حجم ريالی
معامالت و نسبت  P/Eاست.
یافتههای پژوهش
قبل از پرداختن به نتايج تجزيه و تحلیل سیییوال های تحقیق ،ضیییرورت دارد روند تغییرات
قیمت کوتاهمدت و بلندمدت سهام عرضههای اولیه شرکتهای واگذارشده مشمول اصل 44
در دريچه زمانی يکماهه و يک ساله ن شان داده شود .روند افزاي شی – کاه شی در نمودار ()6
ارائه شده است.
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250.0
درصد تغییر قیمت کوتاه مدت

200.0

درصد تغییر قیمت بلند مدت

150.0
100.0
50.0
0.0
-50.0
-100.0

پاال�ش نفت تبر�ز**

حمل و نقل ب�ن الملل� خل�ج ú

پست بانک**

ب�مه دانا**

ب�مه آس�ا **

ب�مه البرز **

حفار� شمال **

بانک صادرات **

بانک تجارت **

بانک ملت **

مخابرات ا�ران **

پاال�ش نفت اصفهان **

کشت�ران� جمهور� اسالم� ú

پتروش�م� فن آوران **

فوالد خوزستان **

آلوم�ن�وم ا�ران **

فوالد مبارکه اصفهان **

مل� صنا�ع مس ا�ران **

نمودار( :)1روند تغییرات قیمت کوتاهمدت و بلندمدت سهام عرضههای اولیه
شرکتهای واگذارشده مشمولاصل 44نسبت به قیمت عرضه اولیه

همان گونه که در نمودار ( )6مشخص است ،روند تغییرات قیمت بلندمدت سهام عرضههای
اولیه اکثر شییرکتهای واگذارشییده مشییمول اصییل  %14( 44کل شییرکتها) نسییبت به قیمت
عرضییهاولیه منفی بوده اسییت؛ درحالیکه در دوره کوتاهمدت اکثر اين شییرکتها ( %98ازکل
شرکت ها) دارای روند قیمتی مثبت در مقايسه با قیمت عرضه اولیه بوده است.
نمودار ( )8در صد تغییرات قیمت سهام عر ضههای اولیه شرکتهای خ صو صی را در بازه
بلندمدت و کوتاهمدت نشیییان میدهد .همانگونه که در نمودار ( )8مشیییخص اسیییت بازدهی
بلندمدت اکثر شرکتهای خ صو صی ( %94کل شرکتها) منفی ا ست .درحالیکه در دوره
کوتاهمدت اکثر اين شرکتها دارای بازدهی مثبت ( %11ازکل شرکتها) هستند.
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80.0
درصد تغییر قیمت کوتاه مدت
60.0

درصد تغییر قیمت بلند مدت

40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
پتروشيمي پرد�س

صنايع پتروشيمي کرمانشاه

تجارت الکترون�ک پارس�ان

بانک انصار

بانك پاسارگاد

فوالد آل�اژ� ا�ران

ب�مه پارس�ان

س�مان فارس نو

س�مان کردستان

مد�ر�ت سرما�ه گذار� ام�د

س�مان سف�د ن� ر�ز

فوالد خراسان

بانک س�نا

مد�ر�ت پروژه ها� ن�روگاه�

س�مان دشتستان

نمودار( :)٢روند تغییرات قیمت کوتاهمدت و بلندمدت سهام عرضههای اولیه
شرکتهای خصوصی در مقایسه با قیمت عرضه اولیه

پر سش اول تحقیق اين بود که آيا سهام عر ضههای اولیه شرکتهای واگذار شده م شمول
اصل  44و شرکتهای غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران همانند سهام عرضههای اولیه در
ساير کشورها ،در کوتاهمدت بازده مثبت غیرعادی برای سرمايهگذاران ايجاد میکنند يا خیره
اين پرسییش در قالب فرضیییه اصییلی اول تحقیق مورد آزمون قرارگرفته اسییت .نتايج آزمون در
نگاره ( )8گزارش شده است.

638

عوامل موثر بر بازده کوتاهمدت و بلندمدت سهام ...

نگاره( :)٢نتایج آزمون فرضیه اول (مقایسه بازده کوتاهمدت سهام عرضههای اولیه
شرکتهای واگذار شده مشمول اصل 44و شرکتهای خصوصی در دریچه زمانی
یک ماه)
متوسطبازده

شرکتهای واگذارشده مشمول اصل44

شرکتهای خصوصی

غیرعادیکوتاه

65شرکت

آماره t

61شرکت

آماره t

مدت()%

63/1

1/1381

5

3/5134

سطح معناداری

1/1166

1/1196

درجه آزادی

69

64

اختالف میانگین

-1/3648

-1/4851

همانگونه که مشییاهده میشییود سییهام عرضییههای اولیه شییرکتهای واگذارشییده مشییمول
اصل 44در بورس اوراق بهادار تهران همانند عرضههای اولیه شرکتهای خصوصی در بورس
اوراق بهادار سیییايرکشیییورها در کوتاهمدت بازده غیرعادی (63/1درصییید) ايجادکردهاند .اين
میزان برای شیرکتهای خصیوصیی  5درصید بوده اسیت .با توجه به میزان سیطح معناداری دو
گروه که کمتر از سیییطح معنیداری  1/11اسیییت ،آماره  tاهمیت اين نتیجه را از لحاظ آماری
معنادارگزارش میکند (به ترتیب 1/1381 ،و  .)3/5134اين نتی جه با يافته های تحقیق (کیماز،
811؛ شیییرتلر8118 ،؛ کايرکوال(8115 ،؛ يو و همکاران8161 ،؛ باقرزاده و همکاران6331 ،؛
عبده تبريزی و دموری )6358 ،نیزمطابقت دارد.
پر سش دوم تحقیق اين بود که آيا سهام عر ضههای اولیه شرکتهای واگذار شده م شمول
اصل  44در بورس اوراق بهادار تهران ،در بلندمدت با خالی شدن حباب قیمتی و تاثیر نیروهای
عرضییه و تقاضییا همانند سییهام شییرکتهای خصییوصییی بازده منفی عايد سییرمايه گذاران خود
میکننده اين پرسییش در قالب فرضیییه اصییلی دوم تحقیق مورد آزمون قرارگرفته اسییت .نتايج
آزمون در نگاره ( )3گزارش شده است.
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نگاره( :)3نتایج آزمون فرضیه دوم (مقایسه بازده بلندمدت سهام عرضههای اولیه
شرکتهای واگذار شده مشمول اصل 44و شرکتهای خصوصی در دریچه زمانی
دوازده ماه)
متوسطبازده

شرکتهای واگذارشده مشمول اصل44

شرکتهای خصوصی

غیرعادیبلند

65شرکت

آماره t

61شرکت

آماره t

مدت()%

-4/35

3/6311

-6/15

66/1591

سطح معناداری

1/1113

1/1164

درجه آزادی

69

64

اختالف میانگین

-1/4916

-1/4111

همانگونه که مشاهده می شود سهام عرضههای اولیه شرکتهای واگذارشده مشمول اصل
 44در بورس اوراق بهادار تهران همانند شیییرکت های خصیییوصیییی در بلندمدت بازده منفی
( )%4/35ايجادکردهاند .اين میزان برای شییرکتهای خصییوصییی  -6/15بوده اسییت .با توجه به
سطح معنیداری که در هر دو گروه کمتر از  1/11ا ست ،آماره  tاهمیت اين نتیجه را از لحاظ
آماری مع نادار گزارش میک ند ( به ترت یب 3/6311 ،و  .)66/1591بنابراين پديده بازده منفی
سهام عر ضههای اولیه شرکتهای واگذار شده م شمول ا صل  44در دوره بلندمدت در بورس
اوراق بهادار تهران هستند و فرضیه اصلی دوم تحقیق در سطح معنادار قابل قبولی تايید میشود.
اين نتی جه با ياف ته های تحقیق ( کايرکوال(8115 ،؛ يو و هم کاران8161 ،؛ ع بده تبريزی
ودموری )6358 ،نیزمطابقت دارد.
نتایج آزمون تخمین مدل رگرسیونی تحقیق
سوال ا صلی اين تحقیق اين ا ست که اگر سهام عر ضههای اولیه شرکتهای واگذار شده
م شمول ا صل  44همانند سهام عر ضههای اولیه شرکتهای خ صو صی در بورس اوراق بهادار
ساير کشورها زير قیمت عرضه شده و در کوتاهمدت بازده مثبت و در بلندمدت با خالی شدن
حباب قیمتی و تاثیر نیروهای عر ضه و تقا ضا بازده منفی عايد سرمايهگذاران خود میکنند ،در
اين صورت چه عواملی بر شکلگیری بازدههای کوتاهمدت و بلندمدت سهام عرضههای اولیه
شرکتهای واگذار شده دولتی و شرکتهای خ صو صی تاثیرگذار ا سته برای آزمون اين
فرضیهها ازمدل رگرسیون چند متغیره دادههای تابلويی استفاده شده است.
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ابتدا برای مشیخص کردن نوع تخمین مدل از دو آزمون  Fلیمر و هاسیمن اسیتفاده میشیود.
درآزمون لیمر ،فرضییه  𝐻0يعنی يکسیان بودن عرض ازمبداها (روش ترکیبی) درمقابل فرضییه
مخالف  𝐻1يعنی ناهمسیییانی عرض ازمبداها (روش داده های تابلويی) قرارمیگیرد .بنابراين
درصییورت رد فرضیییه  𝐻0روش دادههایتابلويی پذيرفته میشییود .باتوجه به اين که آماره F

محاسبه شده برای مدلهای تحقیق ازمقدار  Fجدول که  33 .6است ،بیشتراست ،بنابراين مدل
داده های تابلويی برای داده های نمونه تحقیق پذيرفته میشیییود .محاسیییبات فوق در نگاره ()4
نشان داده شده است.
نگاره ( :)4محاسبه آماره F
آماره F

مدل اول تحقیق (بازده کوتاهمدت شرکتهای دولتی)

4/38

مدل دوم تحقیق (بازده کوتاهمدت شرکتهای خصوصی)

9 /5

مدل سوم تحقیق (بازده بلندمدت شرکتهای دولتی)

1/35

مدل چهارم تحقیق (بازده بلندمدت شرکتهایخصوصی)

3 /1

روش داده های تابلويی خود به دو صییورت روش اثرات ثابت و روش اثرات تصییادفی اسییت
که انتخاب يکی از اين دو روش با استفاده ازآزمون هاسمن انجام میپذيرد (زراءنژاد و انوری،
 .)6354نگاره ( )1نتايج اين آزمون را نشان داده است:
نگاره( :)5نتایج آزمون هاسمن
مدل اول تحقیق (بازده کوتاهمدت شرکتهای دولتی)
مدل دوم تحقیق (بازده کوتاهمدت شرکتهای
خصوصی)
مدل سوم تحقیق (بازده بلندمدت شرکتهای دولتی)
مدل چهارم تحقیق (بازده بلندمدت شرکتهای-
خصوصی)

آماره خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

1/351331

3

1/1138

48/118145

3

6/1111

61/864331

3

1/1615

1/168811

3

1/1638

همانطور که در نگاره ( )1مالحظه میگردد ،از آن جايی که در مدل اول ،سیییوم و چهارم
تحقیق معناداری کوچکتر از  11 .1اسییت ،فرضیییه  𝐻0رد میشییود و مدل اثر ثابت در سییطح
 %31به باال پذيرفته میشیییود .اين درحالی اسیییت که مدل اثرات تصیییادفی درمدل دوم تحقیق
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پذيرفته میشیییود .پس از انجام آزمون  Fلیمر و آزمون هاسیییمن به تخمین مدل های تحقیق
پرداخته میشود .خالصه نتايج مدل اول تحقیق در نگاره ( )1گزارش شده است.
نگاره( :)6برآورد مدل اول تحقیق
متغیرهای مستقل

ضريب

آماره t

اندازه شرکت

1/33

49/1965

حجم ريالی معامله

1/116

1/1915

نسبت P/E

1/111

6/5881

)AR(1

1/33

91/1683

ضريب تعیین

آماره دوربین

معناداری آماره

واتسون

F

1/3353

8/6413

1/1111

طبق فر ضیه فرعی اول تحقیق انتظار میرفت بین اندازه شرکت و بازده کوتاهمدت غیرعادی
سهام عرضههای اولیه شرکتهای واگذارشده مشمول اصل  44رابطه معنیداری وجود داشته
باشد .همانگونه که در نگاره ( )1مشاهده میگردد ،معناداری اين متغیراز لحاظ آماری تايید و
اين متغیر با ضییريب  33 .1به صییورت مثبت بر بازده کوتاهمدت تاثیرگذار اسییت .اين نتیجه با
يافته های تحقیق (دارکان8111 ،؛ کیماز8111 ،؛ شیییرتلر8118 ،؛ مهرانی و همکاران6353 ،؛
ع بده تبريزی و دموری )6358 ،م طاب قت دارد .تحل یل مدل اول تحقیق ( بازده کو تاه مدت
شییرکتهای واگذار شییده مشییمول اصییل  )44بیانگرآن اسییت که مهمترين متغیر اثرگذار بر
عملکرد کوتاهمدت سهام عر ضههای اولیه شرکتهای واگذار شده م شمول ا صل  ،44اندازه
شرکت است.
خالصه نتايج مدل دوم تحقیق در نگاره ()9گزارش شده است.
نگاره ( :)7برآورد مدل دوم تحقیق
متغیرهای مستقل

ضريب

آماره t

اندازه

1/33

66/5153

حجمريالیمعامله

1/118

8/1116

P/E

1/135

61/1491

درصدعرضه

1/18

6/8664

عمرشرکت

1/81

4/6183

ضريب تعیین

1/5813

آماره دوربین

معناداری

واتسون

آماره F

8/6861

1/1111
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همانگونه که درتخمین مدل رگر سیونی بازده کوتاهمدت در شرکتهای خ صو صی نگاره
( )9م شاهده میگردد ،معناداری تمامی متغیرهای فوق به ا ستثنای متغیر در صد عر ضه سهم از
لحاظ آماری مورد تايید قرار میگیرد و به ترتیب متغیرهای اندازه شرکت ،عمرشرکت ،نسبت
 P/Eو حجم ر يالی م عام له مهم ترين متغیر های اثر گذار بر بازدهی غیر عادی کو تاه مدت در
شرکتهای خصوصی هستند .يافتههای اين مدل با نتايج تحقیق (شرتلر8118 ،؛ لیوتی8111 ،؛
بتی و ريتر6351 ،؛ ايبوتسون و همکاران6334 ،؛ کیماز )8111 ،مطابقت دارد.
خالصه نتايج مدل سوم تحقیق در نگاره ()5گزارش شده است.
نگاره( :)8برآورد مدل سوم تحقیق
متغیرهای مستقل

ضريب

آماره t

اندازه شرکت

1/13

3/4146

حجم ريالی معامله

1/18

4/1355

نسبت P/E

1/114

3/4196

ضريب تعیین

آماره دوربین

معناداری آماره

واتسون

F

1/5831

8/1585

1/111111

تحلیل مدل رگر سیونی سوم تحقیق حاکی ازآن ا ست که ازمیان متغیرهای چارچوب نظری
تحقیق تنها معناداری متغیرهای اندازه شرکت ،حجم ريالی معامله و نسبت  P/Eمورد تايید قرار
می گیرد و به ترتیب متغیرهای اندازه شیییرکت ،حجم ريالی معامله و نسیییبت  P/Eمهمترين
متغیرهای اثرگذار بر بازده بلندمدت سهام عرضههای عمومی شرکتهای واگذارشده مشمول
اصیییل  44بهشیییمار میروند .يافتههای اين مدل با نتايج (دروبتز و همکاران8111 ،؛ کیسیییی و
شورت )8111 ،مطابقت دارد.
نتايج منتج شده از مدل سوم تحقیق (بازده بلندمدت شرکتهای واگذار شده م شمول ا صل
 )44بیانگر اين مطلب است که با گذشت زمان از تاريخ ورود شرکتهای واگذارشده مشمول
اصییل  44به بورس و با آشییکارشییدن اطالعات واقعی شییرکت ،سییرمايهگذاران در بلندمدت به
عوامل درونی و صورتهای مالی شرکت بیشتر توجه میکنند.
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نگاره( :)9برآورد مدل چهارم تحقیق
متغیرهای مستقل

ضريب

آماره t

حجم ريالی معامله

1/16

6/1531

P/E

1/18

8/1431

ضريب تعیین

1/3411

آماره دوربین

معناداری آماره

واتسون

F

8/6381

1/1183

و در نهايت تحلیل مدل چهارم تحقیق بیانگرآن اسیییت که تنها متغیر اثرگذار بر بازدهی
بلندمدت شرکتهای خصوصی نسبت  P/Eاست که اين موضوع به خوبی گواه آن است که
سرمايهگذاران در بلندمدت به عامل ريسک و نسبتهای مالی درشرکتهای خصوصی توجه
بیشتری مینمايند .نتايج اين مدل با يافتههای (دارکان؛ 8118؛ لیوتی )8111 ،مطابقت دارد.
نتیجهگیری
يافتههای تحقیق حاکی از بازده کوتاهمدت غیرعادی سیییهام عرضیییههای اولیه شیییرکتهای
واگذارشییده مشییمول اصییل  44بهمیزان  %63/11اسییت که به میزان قابل توجهی از بازده کوتاه
مدت شرکتهای خصوصی ( )%5بیش تراست که اين امر میتواند مورد توجه سرمايهگذاران
غیرحرفهای قرار بگیرد .همچنین از میان متغیرهای مورد بررسییی درشییرکتهای واگذارشییده
دولتی متغیر اندازه شرکت و در شرکتهای خصوصی به ترتیب متغیرهای اندازه و عمرشرکت،
نسیییبت P/Eو حجم ريالی معامله مهمترين متغیرهای تاثیرگذار بر بازده کوتاه مدت هسیییتند.
همچنین مهمترين متغیرهای اثرگذار بر بازده بلندمدت سیییهام عرضیییههای اولیه شیییرکتهای
دولتی به ترتیب متغیرهای اندازه شییرکت ،حجم ريالی معامله و نسییبت P/Eو در شییرکتهای
خ صو صی تنها ن سبت  P/Eبر بازده بلندمدت اثرگذار ه ستند .ازآن جايی که در سالهای اخیر
بورس اوراق بهادار تهران هم از لحاظ حجم معامالت و هم از لحاظ تعداد سیییرمايه گذاران
افزايش يافته ا ست ،لذا نتايج فوق میتواند مورد ا ستفاده سرمايهگذاران حقیقی و حقوقی قرار
گیرد تا با شیییناسیییايی عوامل موثر بر بازده سیییهام عرضیییههای عمومی اولیه ،ريسیییک ناشیییی
ازسرمايهگذاری خود را کاهش دهند .از محدوديتهای اين پژوهش میتوان به اين نکته اشاره
نمود که در اين پژوهش متغیرهايی که بر اسیییاس پژوهش های پیشیییین و نظريه عدم تقارن
اطالعاتی ت صور می شد میتواند بر بازده غیرعادی سهام عر ضههای عمومی اولیه موثر با شند،
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بررسییی شییده اسییت .درحالیکه ممکن اسییت متغیرهای تاثیرگذار ديگری نیز باشییند که در
پژوهش حاضر بررسی نشده است.
پی نوشتها
Signaling hypothesis

4

Initial Public Offering

6

Ex-ante uncertainty hypothesis

1

Underpricing

8

Panel Data

1

Winners curse hypothesis

3

منابع
باقرزاده ،سعید؛ نیکبخت ،محمدرضا؛ نوروش ،ايرج .)6331( .عوامل موثر بر بازده کوتاهمدت سهام
عرضههای عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران .پژوهشهای مديريت درايران .دوره،61
شماره.51 – 661 .6
عباسی ،ابراهیم؛ باالورد ،مهدی .)6355( .آزمون پديده ارزان قیمت گذاری عرضه عمومی اولیه سهام و
عملکرد بلندمدت آن دربورس تهران .تحقیقات حسابداری ،شماره.6 -61 ،3
عبده تبريزی ،حسین؛ دموری ،داريوش .)6358( .شناسايی عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام جديدا
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .تحقیقات مالی ،سال پنجم ،شماره .83 -11 ،61
علیخانی بوانی ،مهدی؛ دستگیر ،محسن .)6359( .اندازه گیری بازدهیهای کوتاه مدت و بلندمدت
عرضههای اولیه سهام ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مديريت و حسابداری ،دانشگاه شهید
چمران اهواز.
مدرس ،احمد؛ عسگری ،محمدرضا .)6355( .شناسايی عوامل موثربر بازده غیرعادی بلندمدت سهام
عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران .فصلنامه بورس اوراق بهادار ،سال دوم ،شماره،1
.99 -613
هیبتی ،فرشاد؛ مرادی ،زهرا .)6353( .قیمت گذاری سهام در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران.
مجله مطالعات مالی ،شماره .63 -45 ،1
يعقوب نژاد ،احمد ؛ تاجیک نیا ،الهام .)6353( .تبیین عوامل مالی و غیرمالی برعملکرد کوتاه مدت عرضه
اولیه سهام ( )IPOدر بورس اوراق بهادارتهران ،مجله مهندسی مالی و مديريت پرتفوی ،سال اول،
شماره اول.11 -58 ،

633

1131  بهار، 11  شماره،  سال سوم، پژوهشهای تجربی حسابداری

Agathee, Ushad S. , Sannassee Raja. V. , Brooks, Chris. (2012). The
underpricing of IPOs on the Stock Exchange of Mauritius. Research in
International Business and Finance26. 281-303.
Biais, Bruno. , Perotti, Enrico. (2002). Machiavellian privatization.
American Economic Review92. 240-258.
Chan, Kalok. , Wang,Junbo. Wei, K. C. John. (2004). Underpricing and
long-term performance of IPOs in china. J. corp. Finance10,409-430.
Drobetz, Wolfgang;Kammermann,Matthias; Walchli, Urs. (2005). Longrun performance of initial public offerings: The evidence for Switz
erland. Schmalenbach Business Review. 253-275.
Gompers, Paul. A. ; Lerner, Josh. (2003). The really long-run performance
of initial public offerings: the preˇ Nasdaq evidence. J. Finance58 (4),
1355-1392.
Keasey Kalar. , Short. Hina. (1992). The underpricing of initial public
offerings: Some UK evidence. International Financial Management &
Accounting. 16. (No. 3). 229-262.
Kimbro. , Marinilk. B. (2005). Managing underpricing? The case of preIPO discretionary accruals in china. Journal of International Financial
Management & Accounting. 16. (NO. 3). 229-262.
Kirkulak,Berna. (2008). The initial and long-run returns of Japanese
venture capital-backed non-venture capital-backed IPOs. International
Journal of managerial Finance. Vol4. NO2. 492-528.
Kiymaz,Halil. (2000). The Initial and Aftermarket Performance of IPOs in
an Emerging Market: Evidence from Istanbul Stock Exchange. Journal
of multinational Financial Management. 213-227.
Ljungqvist, Ahiya. (2005). IPO underpricing. In B. E. Eckbo (Ed),
handbook of corporate finance: Empirical corporate finance. North
Holland Chapther12.
Marisetty, Vijaya. B. ; Subrahmanyam, Marti. G. (2010). Group affiliation
and the performance of IPOs in the Indian Stock Market. Journal of
Financial Markets13. 196-223.
Norhafiza, Neiker ; Kamaran. N. T. M. (2011). The long-run Share Price
performance of Malaysian initial public offerings (IPOs). Business
Finance Account. 34(1-2). 78-110.
Ritter,Jay R;Welch,Ivo. (2002). A review of IPO activity, pricing , and
allocations. Journal of Finance, 57,1795-1828.
Ritter. Jay R. (2002). Initial Public Offerings. Contemporary Finance
Digest. 205-230.
Rock, Kevin. (2008). Why new issues are underpriced? Journal of
Financial Economics15. 76-86
Su, Dongwei; Fleissher, Belton. (1999). An Empirical Investigation of
underpricing Chinese IPOs, Pacific-Basin Finance Journal7. 173-202.

... عوامل موثر بر بازده کوتاهمدت و بلندمدت سهام

811

Suheman, Aviya ; Buchdadi, Donter. (2011). The long-run performance of
Initial Public Offerings (IPOs): comparisian between Shariah and Non
shariah-based Firms. International Research of Finance and Economics.
74-84.
Wu, Eliza; Ng. David; Moshirian, Fariborz. (2010). Model Specification
and IPO Performance: New insights from Asia. Research in
International Business and Finance. 24. 62-74

